ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:8 ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης : 23/2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 2η του μήνα
Ιουνίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ. ήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο
της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του,
που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 88,90 του Ν.3852/10
(ΦΕΚ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα τρία (3) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
2. Ροντογιάννης Αναστάσιος
3.Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
ΘΕΜΑ 3ο :Απόφαση σχετικά με τον καθαρισμό αγροτικών δρόμων
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 3ο θέμα αφού παρουσίασε την εικόνα των
αγροτικών κυρίως δρόμων της κοινότητάς οι οποίοι στα πιο πολλά τους σημεία κοντεύουν
να γίνουν απροσπέλαστοι όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες των γαιοκτημάτων αλλά και από τα
πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση πυρκαγιάς, (Κάτι που έγινε φανερό στην πρόσφατη
πυρκαγιά στο «Κλίμα»),είπε τα εξής:
Είναι απαραίτητο να καθαριστούν οι αγροτικοί δρόμοι α) για να μπορούν οι ιδιοκτήτες να
πηγαίνουν στα κτήματά τους και β) για λόγους πυροπροστασίας. Γι΄αυτό πρέπει η απόφασή
μας να κοινοποιηθεί και στην αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μαζί με
προηγούμενη απόφασή μας για διάνοιξη δρόμου για λόγους πυροπροστασίας.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου
αποφασίζει ομόφωνα:
Ζητά από τον Δήμο Λευκάδας να καθαριστούν οι αγροτικοί δρόμοι α) για να
μπορούν οι ιδιοκτήτες να πηγαίνουν στα κτήματά τους και β) για λόγους πυροπροστασίας.
Επίσης την κοινοποίηση της απόφασης στο αρμόδιο τμήμα Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου. Συνημμένα να επισυνάψουμε την απόφασή μας για το δρόμο πυροπροστασίας στα
Σώματα.
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 23/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

